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Dagelijks bestuur
Voorzitter:

Kees Kouwenhoven
0174 – 242 579, c.g.m.kouwenhoven@hetnet.nl

Secretaris:

Koos Hofland
06 – 520 673 85, kooshofland@kabelfoon.nl

Penningmeester: Aad van de Laar
0174 – 416 687, aadvandelaar@kabelfoon.nl

Overige bestuursleden
Wedstrijdsecr.
Junioren:

Edwin Bol
070 – 3969 138, edwin.smash@telfort.nl

Wedstrijdsecr.
Senioren:

Ferry Melein
06 - 510 48 022, sunnyfer68@gmail.com

Adreswijzigingen
aanmeldingen
afmeldingen

Correspondentieadres:
Secretariaat Smash
Koos Hofland
Slangekruid 20
2681 XC, Monster
kooshofland@kabelfoon.nl

Informatie over
reclameborden /
advertenties
clubblad
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Aad van de Laar
Esdoornstraat 29
2691 VG ‘-Gravenzande
tel. 0174 – 41 66 87
aadvandelaar@kabelfoon.nl
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Commissies
Jeugd
Bar / Kantine
Clubblad / website
Onderhoud
Kas controle
Trainers:

Edwin Bol ondersteund door Bert Stap, Dick Voois,
Sander Kuijvenhoven en Wim Gertenaar
Ton Zuidgeest en Bert Stap
Marco van Cooten
Clemens van Heyningen en Anton Hendriks
Jos Kouwenhoven en Marco van Cooten
Dick Voois (maandag)
Wim Gertenaar en Sander Kuyvenhoven (woensdag)

Aanvangstijden
jeugd:
Maandag
Woensdag
Zaterdag
senioren:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

18.45 – 19.45
18.30 - 20.30
vanaf 13.00

training
training
competitie

vanaf 20.00
vanaf 20.00
19.30 - 20.30
vanaf 20.30
vanaf 20.00
vanaf 18.00

competitie/vrij spelen
recreanten
training
vrijspelen
competitie
competitie landelijke team

Eenmaal per twee weken wordt er op maandag- en vrijdagavond
competitie gespeeld. De overige maandagavonden wordt er vrij
gespeeld. Tijdens de competitieavonden op maandagavond is er de
mogelijkheid om vrij te spelen op een beperkt aantal tafels.

Sleuteladres
Sta je voor een dichte deur? Loop dan even naar Molenstraat 162.
Na het lenen wel weer snel terugbrengen.

Het laatste nieuws?
Kijk op onze website (www.ttvsmashmonster.nl) of facebook-groep.
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Contributie
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli; de gehele
contributie dient vooraf voor het gehele verenigingsjaar betaald te
worden.
Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap geeft geen recht op
restitutie van een deel van de contributie.
Voor de betaling wordt, na de algemene ledenvergadering een
acceptgirokaart uitgereikt/toegezonden.
Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk gebeuren
bij het secretariaat van de vereniging.
Kosten per jaar
leeftijd op 1 juli
Junioren
jonger dan 13
Junioren
13 t/m 17 jaar
Senioren
ouder dan 17
Recreanten
Spelers ook lid van andere vereniging
senioren (niet spelende)

basis
competitie
€ 90,-€ 105,-€ 95,-€ 110,-€ 100,-€ 125,-€ 65,-€ 40,-- (excl. Competitie)
€ 35,--

Contributie-betalingen naar:
Rabobank Westland
IBAN: NL94 RABO 03 732 310 83
t.n.v. t.t.v. Smash

Smash-shirt
Indien men competitie speelt, is het verplicht
het jubileumgeschenk-shirt te dragen; dit shirt
is
tegen
de
kostprijs
van
€ 35,-- te verkrijgen bij de vereniging.
Het is toegestaan, dat teams zich laten
sponsoren m.b.t. hun shirt; indien er teams
zijn, die hiervoor mogelijkheden hebben, laat
dit het bestuur dan even weten. Gesponsorde
shirts dienen echter dezelfde te zijn als het jubileumshirt.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden maandelijks verzameld en worden 3
maanden bewaard. Iedereen heeft dus ruim de tijd om zijn of haar
spullen terug te krijgen. Spullen zijn op te vragen bij Bert Stap
(westlandstone@kpnmail.nl). Na 3 maanden gaat de kleding naar een
goed doel.
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Van de voorzitter
De vakanties zitten er voor de meeste leden weer op.
Dichtbij of ver weg is er vakantie gevierd om de batterij
weer op te laden. De zaal is voor korte tijd dicht geweest
zodat de vloer door Dick weer van een nieuwe olielaag
kon worden voorzien.

Van de tap hebben we afscheid genomen, door teruglopende omzet
was tapbier niet meer rendabel. De installatie is verwijderd evenals de
koelkasten en vriezers. Het is met de nieuwe apparatuur een stuk
rustiger geworden in de kantine, waarbij de koeling steeds meer
decibels was gaan produceren. In de kast staat nu een grote voorraad
koelkast waarin kratten kunnen worden opgeslagen. Voordeel is ook
dat we nu verschillende merken bier kunnen aanbieden.
De competitie staat op het moment van schrijven weer te beginnen
waarbij opvalt dat we ineens veel duo teams op de been hebben. We
spelen met 7 duo teams en 3 traditionele 3 man teams. Waaronder
team 1 landelijk opereert en team 2 in de Top klasse uitkomt.
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Recreatief spelen
Buiten de competitie is er natuurlijk altijd ruimte om vrij te spelen, op
dinsdag voor recreanten en leden onder begeleiding van trainer Nico,
verder kan je bijna altijd terecht om een balletje te slaan.
60 jarig jubileum
Oktober 2016 is ook de maand van het 60
jarig jubileum. Natuurlijk staan we hier bij stil
in de vorm van een feestavond op 22 oktober
voor de senioren in Ojos, een spelmiddag op
zaterdagmiddag 15 oktober voor de jeugd in
de eigen zaal en een oud leden bijeenkomst
op
5
november
in
de
kantine.
Vooraankondigingen zijn de deur reeds uit,
een officiële uitnodiging wordt nog verstuurd.
Tot slot nog aandacht voor enkele zaken
De algemene ledenvergadering zal op donderdag 6 oktober worden
gehouden. Zet deze datum in je agenda, kom en denk mee met de
toekomst van onze vereniging.
Om de vereniging onder de aandacht te brengen en houden hebben
we natuurlijk onze, door Marco, onderhouden website, maak eens een
wedstrijd verslag en geef dit door naar Marco, leuke weetjes en info
over Smash zijn ook welkom. Zorg er met zijn allen voor de website
met leuke info levendig blijft en aantrekkelijk om regelmatig te
bezoeken.
Probeer mensen enthousiast te maken voor onze vereniging, iedereen
kan vrijblijvend en aantal keer komen trainen om de vereniging en het
spelletje te leren kennen.
Tot slot natuurlijk veel plezier en succes in de competitie toegewenst
Kees Kouwenhoven
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Uitnodiging voor de Algemene
Ledenvergadering van
tafeltennisvereniging Smash
Hierbij nodig ik u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering, die
gehouden zal worden in de kantine van de Rinus Nederpelzaal, Jan
Steenstraat 2 te Monster, op donderdag 6 oktober 2016.
Aanvang: 20:00 uur
Mocht blijken dat er te weinig stemgerechtigde leden aanwezig zijn,
dan sluit de voorzitter de vergadering en schrijft een nieuwe uit, die
om 20:15 zal aanvangen.
Het financiële jaarverslag 2015/2016 en de begroting 2016/2017
liggen vanaf 19:45 uur ter inzage.
Agenda:
1.
2.
3.
4.

Opening en mededelingen door de voorzitter
Notulen vorige ledenvergadering (30 september 2015)
Ingekomen stukken
Jaarverslagen:
- Secretariaat
- Wedstrijdsecretaris senioren
- Wedstrijdsecretaris junioren
- Penningmeester
- Kascontrolecommissie
5. Bestuursvoorstellen
- Begroting 2016/2017
- Contributie
6. Bestuursverkiezingen
- Aftredend:
Aad v.d. Laar (Penningmeester)
Edwin Bol (wedstrijdsecreataris junioren)
- Verkiesbaar:
Aad v.d. Laar (Penningmeester)
Koos Hofland (secreataris) voor 1 jaar
Edwin Bol (wedstrijdsecreataris junioren)
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7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
8. Beleidsplan
9. Jubileumviering
10. Accommodatie
11. Rondvraag
12. Sluiting
Zonder tegenbericht rekent het bestuur op uw komst!
Koos Hofland,
Secretaris
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Notulen Algemene Leden
Vergadering 30 september 2015
Opening en sluiting van de vergadering (punt 1)
Om 20.15 is de vergadering geopend en ook weer gesloten
omdat er te weinig stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Onder de
aanwezige leden wordt om 20.30 een nieuwe vergadering
uitgeschreven.
Opening van vergadering en mededelingen voorzitter (punt 1)
Om 20.30 wordt de vergadering weer geopend. Er zijn dan 12 leden
aanwezig. Er zijn 8 afmeldingen.
De voorzitter bespreekt het afgelopen jaar:
Het ledenaantal gaat achteruit. Dat is zo bij alle sportverenigingen.
Het aantal jeugdleden blijft wel stijgen. Dat moeten we zo houden.
Jorinde heeft doorgegeven dat het beter met haar gaat. Iedereen
krijgt de groeten.
Notulen algemene ledenvergadering 15 okt 2014 (punt 2)
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de algemene
ledenvergadering van 15 oktober 2014. De notulen zijn hierbij
vastgesteld.
Ingekomen stukken (punt 3)
Er zijn geen ingekomen stukken.
De jaarverslagen (punt 4)
Jaarverslag secretariaat
Bij de extra ALV over de kantine is het plan niet in stemming
gebracht wegens de onzekerheid die er bestaat over het behoud
van de zaal. Als de zaal behouden blijft presenteren we het plan
opnieuw.
Jaarverslag wedstrijdsecretaris senioren
Het verslag is van het voorjaar. Vanaf die tijd heeft Ferry Melein
deze taak overgenomen van Judith Rutte. Het 2e team is
opgeheven en voor een deel bij het 1e gezet als invallers. Het is
de bedoeling dat het 2e team over een tijd weer gaat spelen.
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Jaarverslag wedstrijdsecretaris jeugd
Er is een leuke en enthousiaste groep jeugd. Er is veel
vooruitgang. Het 1e team speelt landelijk. Ook de andere teams
worden steeds beter. Er zijn 2 trainingsgroepen. De training
waarbij jeugd en senioren samen trainen loopt ook goed.
Er worden wat meer activiteiten georganiseerd en toernooien
bezocht. Het is wel zo dat er niet zoveel interesse hiervoor is.
De jongens van het 1e team zijn ingedeeld bij het laagste 3e
klasse team. Zij kunnen vanaf die klasse dus invallen bij de
senioren.
Jaarverslag penningmeester
Het is een stabiel jaar. De inkomsten lopen wel terug. Vooral het
ledenaantal loopt terug en er zijn ook minder huurders.
De zaalverhuur blijft erg belangrijk. De kantineopbrengst valt
tegen. De bruto marge is wel in stand gebleven. De energiekosten
zijn lager dan begroot.
De algemene kosten zijn deze keer wat afwijkend omdat niet in de
begroting was mee genomen de advieskosten voor de verbouwing
en inrichting van de kantine en het aanschaffen van het Smash
bord bij de ingang.
Onder internet kosten wordt verstaan de betaling die we moeten
doen voor de website. Misschien kan dat de volgende keer
websitekosten genoemd worden. Dat is duidelijker.
Kas controle commissie
Marco van Cooten en Jos Kouwenhoven zaten dit keer in de kas
controle commissie, maar Jos was op vakantie dus heeft Marco het
alleen gedaan. Hij vond het er netjes uitzien. Alles was goed
herleidbaar en goed geordend. Opvallend was dat de
telefoonkosten hoog zijn terwijl er niet veel gebeld wordt. Wellicht
kan er gekeken worden naar een goedkoper abonnement. We
moeten wel bereikbaar blijven dus is een mobiel waarschijnlijk niet
zo’n
goed
idee
omdat
die
snel
zoek
raakt.
Het is door hem akkoord bevonden. Hij verzoekt de vergadering
om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële
beleid over het boekjaar 2014-2015. Dit voorstel wordt door de
vergadering aangenomen.
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Bestuursvoorstellen (punt 5)
De begroting voor het boekjaar 2015-2016 is gebaseerd op de
huidige situatie en wordt door de penningmeester post voor post
toegelicht waarbij vooral ingegaan wordt op de oorzaken van de
afwijkingen ten opzichte van de uitkomsten van het afgelopen
boekjaar.
De verhuur van de zaal loopt terug. Bij het afval is het zo dat er 1
bak wordt gebruikt terwijl er 2 staan en we ook voor 2 betalen.
Aad gaat 1 bak afzeggen.
De begroting sluitend met een klein positief saldo wordt ter
goedkeuring aan de vergadering voorgelegd. De begroting wordt
door de vergadering goedgekeurd.
De contributie blijft gelijk. De penningmeester stuurt een mail met
de nodige informatie en het verzoek zo spoedig mogelijk te
betalen.
De NTTB is wel van plan om de bondscontributie te verhogen,
maar er is nog niet bekend hoe, wat en wanneer.
Bestuursverkiezingen (punt 6)
Aftredend:
Greet
van
der
Kruk
als
secretaris
Judith Rutte als wedstrijdsecretaris senioren
Greet blijft wel aan als ad interim totdat er een nieuwe secretaris
is gevonden. Judith gaan we uitnodigen om nog een keer langs te
komen zodat we afscheid kunnen nemen.
Verkiesbaar is: Ferry Melein als wedstrijd secretaris voor 2 jaar.
Hier gaan de leden mee akkoord.
Benoeming kascontrole (punt 7)
De kascontrole commissie blijft bestaan uit Marco van Cooten en we
vragen of Jos Kouwenhoven ook nog een jaar wil meedoen.
Beleidsplan (punt 8)
Edwin geeft een PowerPointpresentatie over de evaluatie van het
beleidsstuk.
We willen vragen of teams een stukje willen schrijven om de beurt.
De braderie was wel een succes. Vooral het spelen bij Hoogvliet en bij
Kuijvenhoven was leuk. Het bezoekersaantal van de braderie viel wel
tegen. Wellicht kunnen we volgend jaar op de braderie van Naaldwijk
gaan staan. Dan moeten we wel even overleggen met SVN. Ook de
braderieën van Poeldijk en ’s-Gravenzande worden beter bezocht.
Het zou goed zijn om een communicatiewerkgroep op te starten.
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De beschikbaarheid van leden voor het opstarten van een 60+
tafeltennis-groep was te klein.
De donderdag is nu open van 7 tot 8 voor de jeugd. Over een paar
maanden moeten we evalueren hoe dit gaat.
We gaan het Rinus Nederpel toernooi organiseren op 25 oktober. De
bond kan dit niet meer doen. Ze hebben gevraagd of wij het willen
overnemen.
Dit
moet
wel
doorgegeven
worden
aan
de
schoonmaakster omdat zij op die dag schoonmaakt. Er moet een
stukje over dit toernooi komen in de krant, op facebook en op het
internet.
We hebben een verkenningsgesprek gehad met de gemeente. Zij
willen de zaal slopen en een nieuwe neerzetten. We willen
meewerken, maar we willen wel een eigen kantine anders hebben we
als vereniging geen toekomst. De gemeente heeft informatie gevraagd
over wanneer wij de zaal gebruiken. Ze gaan een voorstel doen. We
willen de hoofdhuurder zijn van de zaal. We hebben aangegeven dat
we nu erg afhankelijk zijn van onze huurders. Gesprekken hierover
volgen nog. De gemeente geeft aan dat ze binnen 1 jaar een nieuwe
zaal willen bouwen. De macht ligt bij de gemeente doordat we alleen
een bruikleen-overeenkomst hebben. Er is contact tussen de tennis en
ons over de stand van zaken over de nieuwe zaal en het contact met
de gemeente.
Het moet anders! Waar moet meer aandacht aanbesteedt worden?
Op de donderdagavond is er plek voor een 60+ groep. Bij DHC is
het een succes. Dan moet er wel voor een trainer gezorgd worden.
Bijvoorbeeld Nico van Zwet.
Met SVN gaat het niet goed. Kunnen we samenwerken? Als er
meer duidelijkheid is over de zaal kunnen we hier wellicht over
praten.
Er moet een werkgroep communicatie komen.
Het 60 jarig jubileum moeten we gaan voorbereiden.
60 jarig bestaan Smash (punt 9)
Het oud-leden toernooi willen we koppelen aan het 60 jarig
bestaan van onze vereniging.
We willen meerdere tafeltennisactiviteiten organiseren.
We willen een feestavond organiseren.
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We vragen wie er in de feestcommissie wil zitten. Dick Voois meldt
zich aan.
Rondvraag (punt 10)
Bert Stap vraagt zich af wie de uitslagen van de uitwedstrijden
controleert. Als er een fout is moet er binnen 2 weken gereageerd
zijn anders kan je niets meer. Ferry Melein gaat de teamcaptains
mailen dat zij verantwoordelijk zijn voor het controleren van de
uitslag van de uitwedstrijden.
Wim Gertenaar vraagt of het niet een goed idee is om LED
verlichting in de zaal te hangen.
Als bestuur hebben we hier navraag over gedaan. Toen kwam
eruit dat als we dezelfde kwaliteit van licht wilde hebben als we nu
hebben dat het dan veel geld zou kosten.
Wim geeft aan dat vereniging SVE in Utrecht LED verlichting heeft
genomen samen met zonnecollectoren en zij hebben het in 3 jaar
terug verdiend. Wellicht hebben ze subsidie gekregen.
Aad van de Laar vraagt of er op de nieuwe LED verlichting in de
kantine een dimmer kan. Clemens van Heijningen gaat er naar
kijken.
Sluiting (punt 11)
De vergadering is gesloten om 22.50.
Oktober 2015
Greet van der Kruk, secretaris
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Jaarverslag secretariaat 2015-2016
Bestuur
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Wedstrijdsecretaris senioren:
Wedstrijdsecretaris junioren:
Jeugdzaken:
Bar/kantine:
Clubblad en website:
Onderhoud:
Kascontrole:

Kees Kouwenhoven
Aad van de Laar
Koos Hofland
Ferry Melein
Edwin Bol

Edwin Bol, ondersteund door Bert Stap, Dick
Voois, Wim Gertenaar en Sander
Kuyvenhoven
Ton Zuidgeest en Bert Stap
Marco van Cooten
Clemens van Heijningen en Anton Hendriks
Jos Kouwenhoven en Marco van Cooten

Bestuursbijeenkomsten
Het bestuur is het afgelopen jaar zes keer bijeen geweest.
Op de agenda, naast de gebruikelijke onderwerpen, onder andere
- het Smash-beleidsplan en de evaluatie daarvan
- de ontwikkelingen rond de mogelijke nieuwbouw van onze
accommodatie en in rechtstreeks verband daarmee de plannen
van de Immanuel- en Montessorischool alsmede de gemeente
Westland
- de renovatie van de kantine (die in verband met het voorgaande
even in de ijskast geparkeerd is)
- start van het recreantentafeltennis op dinsdagavond en de
voorafgaande reclamecampagne
- promotie van Smash via WOS-televisie (‘Onze club’)
- het 60-jarig bestaan van de vereniging
Leden
Het ledenaantal bedroeg aan het begin van het seizoen 58. Gedurende
het seizoen verlieten 6 leden de club, en konden we eveneens 6
nieuwe leden verwelkomen. Aan het eind van het seizoen hadden we
derhalve opnieuw 58 leden, 44 senioren en 14 junioren.
Tafeltennisvereniging Smash heeft vier ereleden en vier leden van
verdienste, allen senioren.
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Vlak voor de zomer werd bekend dat Herman Janssen, na een kort
ziekbed, op 73 jarige leeftijd is overleden. Naast fanatiek
tafeltennisser en jeugdtrainer is Herman tussen 1976 en 1980
voorzitter geweest van onze vereniging.
Zaalverhuur
De zaal werd in het seizoen 2015-2016 verhuurd aan vier
onderhuurders, te weten: de Ceasar therapeute, de Immanuëlschool,
MLTV ’90 en Karateclub Kimé.
Overige activiteiten
Ondanks het ontbreken van een activiteitencommissie zijn er het
afgelopen jaar naast tafeltennis ook nog andere activiteiten
georganiseerd. Ter gelegenheid van Kerst en Pasen zijn de traditionele
klaverjasavonden gehouden, voor de senioren was er een afsluitende
barbecue en voor de jeugd een dag uit naar Drievliet.
Dank
Zoals gebruikelijk wordt dit jaarverslag afgesloten met een woord van
dank aan eenieder die zich op de een of andere wijze voor onze club
als vrijwilliger verdienstelijk gemaakt heeft.
September 2015,
Koos Hofland, secretaris
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Jaarverslag Senioren seizoen 2015 – 2016
Hierbij het verslag van het afgelopen tafeltennisseizoen.
De senioren hebben weer een hoop meegemaakt en veel
beleeft in de competities.
Duo teams
We zijn het seizoen begonnen met 6 regulieren teams en 3 duo
teams. We zien de afgelopen seizoenen een trend ontstaan dat er
steeds meer duo teams ontstaan. In de huidige competitie spelen we
bij Smash nog maar met 4 regulieren teams en maar liefst 6 duo
teams. Deze trend is in het hele land zichtbaar. De voornaamste reden
hiervan is dat de clubs steeds kleiner worden en de afstanden voor het
spelen steeds verder weg zijn.
Verslag seniorencompetitie najaar 2015
Dit seizoen lieten de duo teams zien wat tafeltennis is. Twee van de
drie duo teams werden namelijk kampioen. In de vierde klasse waren
het Maarten Boon, Alwin Vermaat en Clemens van Heyningen,
spelende in duo team 1, die de bloemen in ontvangt mochten nemen.
Duo team 3, uitkomende in de vijfde klasse, eindigden ook bovenaan
de ranglijst. Ook voor Anton Hendriks en Trudy van Dijk waren er
bloemen.
In de reguliere competitie kwamen zes teams uit. Voor deze teams
geen kampioenschap. Voor team 1, uitkomende in de landelijke
tweede divisie bleef het echter wel lang spannend. Aan het eind van
de rit kwamen ze 1 punt te kort. Niet kampioen, maar wel een mooi
seizoen voor Dick, Sander en Wim.
Team 1
2e divisie
Dick Voois (cap)
Sander Kuijvenhoven
Wim Gertenaar
Stefan Groenheide
Johan Kuijvenhoven
Handhaving
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Zaterdag
80 %
77 %
53 %

2e

70 pnt.
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Team 2
3e klasse
Frans Meurs (cap)
Jacob Kouwenhoven
Jan vd Ende
Handhaving

B

Team 3
3e klasse
Leon Heusschen (cap)
Thomas Kouwenhoven
Lex Verhoog
Handhaving

C

Team 4
3e klasse
Bert Stap (cap)
Edwin Bol
Theo vd Elst
Degradatie

Maandag

2e

48 pnt.

Vrijdag
33 %
43 %
42 %

4e

31 pnt.

F

Vrijdag
27 %
50 %
30 %

6e

36 pnt.

Team 5
5e klasse
Kees Kouwenhoven (cap)
Sjaak Kouwenhoven
Kees vd Arend
Frank v Wezel
Joop v Nierop (AR)
Jorinde vd Kruk (AR)
Handhaving

G

Maandag
44 %
52 %
46 %
19 %
83 %

5e

48 pnt.

Team 6
6e klasse
Koos Hofland (cap)
André v Kester
Greet vd Kruk
Ferry Melein
Arjo v Eendenburg (AR)
Handhaving

D

Vrijdag
63 %
88 %
62 %
71 %

2e

73 pnt.

Vrijdag
72 %
67 %
75 %

1e

36 pnt.

88 %
25 %

Duo Team 1
4e klasse
Alwin Vermaat (cap)
Clemens v Heijningen
Maarten Boon (AR)
Arjo v Eendenburg (AR)
***Promotie ***
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G
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Duo Team 2
5e klasse
Jos Kouwenhoven (cap)
Ton Zuidgeest
Jorinde vd Kruk (AR)
Handhaving

J

Vrijdag
25 %
50 %
50 %

4e

21 pnt.

Duo Team 3
5e klasse
Anton Hendriks (cap)
Trudy v Dijk
Joop v Nierop (AR)
Ferry Melein (AR)
***Promotie ***

L

Maandag
81 %
44 %

1e

28 pnt.

Verslag seniorencompetitie voorjaar 2016
Het is wederom een mooi seizoen geweest met mooie partijen en
wisselende resultaten. We begonnen het seizoen met 6 regulieren
teams en 3 duo teams. De uitslagen en persoonlijke resultaten zijn te
zien in het schema.
Team 2 (Jacob, Jan, Laurens en Stefan) heeft een mooie prestatie
neergezet en is kampioen geworden in de 3e klasse.
Team 1
2e Divisie
Dick Voois (cap)
Sander Kuijvenhoven
Wim Gertenaar
Johan Kuijvenhoven
Handhaving

B

Team 2
3e klasse
Jacob Kouwenhoven (cap)
Jan vd Ende
Laurens Sanders
Stefan Groenheide
***Promotie ***

A
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Zaterdag
67%
48%
33%
33%

Vrijdag
89%
17%
29%
100%

3e

49 pnt.

1e

52 pnt.
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Team 3
3e klasse
Leon Heusschen (cap)
Thomas Kouwenhoven
Lex Verhoog
Handhaving

C

Vrijdag
17%
50%
73%

3e

50 pnt

Team 4
3e klasse
Bert Stap (cap)
Edwin Bol
Theo vd Elst
Degradatie

E

Vrijdag
23%
57%
21%

6e

34 pnt.

Team 5
5e klasse
Kees Kouwenhoven (cap)
Sjaak Kouwenhoven
Kees vd Arend
Joop v Nierop (AR)
Frans Meurs (AR)
Handhaving

C

Maandag
52%
54%
79%
56%
100%

3e

59 pnt.

Team 6
5e klasse
Ferry Melein (cap)
André v Kester
Koos Hofland
Greet vd Kruk
Degradatie

B

Vrijdag
17%
14%
17%
44%

6e

34 pnt.

Duo team 1
3e klasse
Alwin Vermaat (cap)
Clemens v Heijningen
Handhaving

C

4e

26 pnt.

Duo team 2
4e klasse
Anton Hendriks (cap)
Trudy v Dijk
Bert Stap (AR)
Degradatie

D

6e

12 pnt
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Vrijdag
45%
40%

Maandag
25%
13%
50%
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Duo team 3
5e klasse
Ton Zuidgeest (cap)
Jos Kouwenhoven
Jorinde vd Kruk
Handhaving

D

Vrijdag
44%
25%

5e

15 pnt

Vertrekkende leden
We nemen dit seizoen afscheidt van een aantal vaste leden. Dit zijn:
Maarten Boon, Arjo van Eendenburg, Frans Meurs en Frank van Wezel.
We wensen ze namens de vereniging alle goeds toe met wat ze gaan
doen en hopen ze af en toe nog eens te mogen verwelkomen.
Het “KLIMLADDER” Toernooi
Uiteindelijk waren we met 7 personen. Een aantal mensen hadden
i.v.m. andere verplichtingen afgezegd en een aantal waren het
vergeten. Uiteindelijk hebben we (Dick, Wim, Jacob, Ferry, Anton, Ton
en Kees) besloten om er een gezellige onderlinge strijd van te maken.
We hebben enorm veel lol gehad en leuke potjes gespeeld. De Heren
van het 1e team hebben zich voor ons niet ingehouden qua spel. Wat
ik als heel leuk heb ervaren, gewoon om te zien of het je lukt om op
eigen kracht tegen deze kanonnen een punt te scoren. Later nog een
paar partijtjes gedubbeld. De heren van het 1e met plankjes en wij
met ons eigen materiaal. Voor ons gevoel maakte het niet uit
waarmee zij speelden, ze sloegen nog steeds fantastische ballen.
Clubkampioenschappen SMASH
We zijn maandag 4 januari van start gegaan met de Dubbel B/C. Voor
elke poule hadden we 4 duo teams waarvan twee gelegenheid duo’s
van een b/c speler. Deze hebben we in de zwaardere poule geplaatst.
Na vele spannende potje en een hoop onderlinge strijd. Bleken in de B
poule Jacob en Jan het sterkste duo te zijn. Voor velen geen
verrassing, want Jacob gaat de laatste jaren meestal wel naar huis
met een kampioenschap. 2e werd het duo Edwin & Anton en de 3e
plaats ging naar Bert & Joop.
De vrijdag erop (8-1–2016) gingen we aan de slag met de enkel
kampioenschappen waarbij we van start ging met 17 deelnemers
waarvan 2 poules van 4 in de C klasse en 2 Pouls in de B klasse
waarvan 1 een 5 kamp was.

21

Kontakten 302 – september 2016

Halve finale C poule
Sjaak & Andre
Ferry & Kees A

Finale
Sjaak & Kees A

Kampioen C klasse
Sjaak

Halve finale B poule
Jacob & Joop
Lex & Frans

Finale
Jacob & Lex

Kampioen B klasse
Jacob

Vrijdag 15 januari werd het zogenaamde verenigingsdubbel gespeeld,
waarin
twaalf
deelnemers
elkaar
in
steeds
wisselende
dubbelcombinaties bestreed, verdeeld in twee zeskampen: een B- en
een C-groep. Als besten toonden zich daarin uiteindelijk Jacob
Kouwenhoven in de B-groep en Bert Stap in de C-groep.
De strijd om de clubtitel (groep A) werd gekenmerkt door spannende
wedstrijden in een voorronde van twee vijfkampen, plus een
eindronde in twee vierkampen.
1e
2e
3e
4e

Sander Kuijvenhoven (clubkampioen)
Dick Voois
Wim Gertenaar
Stefan Groenheide

Het dubbel A werd gewonnen door het duo Dick Voois en Maurice
Kuyvenhoven, als tweede eindigden Sander en Reinier Kuyvenhoven.
Na alle strijd werden de prijzen verdeeld en 2 Jubilarissen in het
zonnetje gezet nl.
- Andre van Kesteren 50 jaar lid van Smash
- Lex Verhoog 25 jaar lid van Smash
We hopen na dit seizoen weer vele kampioenen te mogen
verwelkomen en ik wens een iedere weer veel speelplezier in deze
competitie die nu gaande is.
Ferry Melein
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Jaarverslag wedstrijdsecretaris junioren
In het seizoen 2015/2016 is voor de Smash jeugd een
prima tafeltennisjaar geweest. Het aantal jeugdleden is
stabiel en voor het eerst sinds lange tijd heeft de Smash
jeugd weer meegedaan aan de landelijke competitie.
Doelstellingen en realisatie
De belangrijkste doelstelling voor het seizoen 2015/2016 was om de
jeugdgroep bij elkaar te houden en zonder al te veel extra activiteiten
gericht op ledenwerving het aantal jeugdleden te laten groeien. Dit is
gelukt, waarbij de groei van het aantal jeugdleden zeer beperkt is
gebleven tot 2 nieuwe jeugdleden. Doordat het afgelopen seizoen drie
jeugdleden hebben opgezegd, is per saldo het aantal jeugdleden met
1 gedaald. Het betrekken van de oudste jeugd bij het jeugdbeleid
heeft slechts incidenteel plaatsgevonden, vanuit beide kanten is
hiervoor te weinig tijd vrijgemaakt.
We kijken terug op een prima verlopen seizoen met mooie
tafeltennisprestaties. Tevens werd eind oktober 2015 door Smash
voor het eerst het Rinus Nederpeltoernooi georganiseerd in onze eigen
zaal. Een prima verlopen toernooi met 20 deelnemers uit de afdeling
West.
Jeugdzaken binnen Smash
De begeleiding van de jeugd wordt vorm gegeven vanuit het bestuur.
De begeleiding van de jeugd is in handen van:
Edwin:
Bert:
Dick, Wim en Sander:

wedstrijdsecretariaat, bestuur, toernooien
en activiteiten
competitie en activiteiten
training, toernooien, competitie

Het vrijspelen op donderdagavond voor de jeugd is na een aantal
proefavonden
niet
meer
georganiseerd.
Enerzijds
liep
de
belangstelling vanuit de jeugd terug (mede door de extra
trainingsavond) en anderzijds waren er minder vrijwilligers
beschikbaar voor het openen van de zaal en het begeleiden van de
jeugd. Hierdoor heeft het afgelopen jaar de begeleiding van de jeugd
door een relatief kleine groep seniorleden plaatsgevonden maar
hebben ook veel ouders een steentje bijgedragen door te coachen
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en/of bardienst te draaien. Ook Nico van Zweth (trainer van de seniorrecreanten) heeft menig uurtje ondersteunt bij de competitie.
Iedereen hartelijk dank voor de begeleiding.
Belangrijk is wel dat we ons als bestuur beraden hoe we verder willen
met de jeugdbegeleiding in de toekomst om daarmee de continuïteit
ook te waarborgen.
Ook dit jaar is Janssen & Van Oosten makelaardij sponsor geweest
van de jeugd. Naast de vaste bijdrage aan de afsluitingsdag was er
voor alle jeugdleden zoals voorgaande jaren een Smash
competitieshirt beschikbaar. Ook heeft Janssen & Van Oosten
makelaardij nog een financiële bijdrage geleverd aan andere
promotionele activiteiten van de vereniging, waarvoor onze hartelijke
dank!
Trainers
Het afgelopen jaar is de training afwisselend verzorgd door Dick Voois,
Wim Gertenaar en Sander Kuijvenhoven. Op woensdagavond werd er
in twee groepen training gegeven: van 18.30 – 19.30 uur de
beginners en team drie. Het eerste en tweede team krijgt training van
19.30-20.45 uur en deze training wordt aangevuld met een aantal
seniorleden voor zover daar plaats voor beschikbaar is. Op
maandagavond was er een extra training van 18.30 – 19.30 uur voor
de competitiespelende jeugdleden.
Aantal jeugdleden
Begin van het seizoen:
15 jeugdleden
Eind van het seizoen:
14 jeugdleden
Gedurende het seizoen zijn er 2 kinderen lid geworden van onze
vereniging en heeft één jeugdlid opgezegd. Aan het einde van het
seizoen zijn er twee jeugdleden die gaan stoppen, dus gaan we per 1
september 2016 van start met 14 jeugdleden.
Competitie
In de najaarscompetitie waren drie jeugdteams actief, in de
voorjaarscompetitie hadden we maar liefst 4 jeugdteams en een extra
meidenteam dat mee heeft gedaan aan de eerste meisjescompetitie
die als proef door de NTTB werd georganiseerd. De uitslagen van de
najaarscompetitie 2015 en de voorjaarscompetitie 2016 zijn als volgt:
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Najaarscompetitie
Smash 1
Smash 2
Smash 3

Landelijk C
4e klasse
Pupillen B

4e plaats
2e plaats
1e plaats

Sander, Jasper en Jack
Juul, Bryan en David
Tom, Pepijn, Job, Ryan en Krijn

4e
5e
1e
2e

Sander, Jasper en Jack
Juul, Bryan en David
Tom, Pepijn en Ryan
Krijn, Job en Wouter
Froukje, Nena en Sara

Voorjaarscompetitie
Smash
Smash
Smash
Smash
Smash

1
2
3
4
5

Landelijk C
2e klasse
Pupillen A
Pupillen C
Meisjes

plaats
plaats
plaats
plaats

Voor de eerste keer landelijke competitie voor het eerste team. Dat
was even wennen, zowel voor wat betreft het spelniveau als de
reisafstanden. Gedurende het seizoen begon het eerste team wat
meer wedstrijden te winnen, maar het leverde niet meer op dan een
4e plaats.
Team 2 in nieuwe samenstelling maakte een mooi debuut in de 3e
klasse en wisten daar een mooie 2e plaats te halen. Maar de vlag ging
echt uit bij het derde team in de pupillen B klasse. Pepijn, Tom, Rijan,
Job en Krijn wisten met elkaar voldoende punten te verzamelen om
het kampioenschap te kunnen vieren. Op naar de pupillen A! Pepijn
was ook de beste speler van de najaarscompetitie: hij verloor slechts
1 wedstrijd en behaalde dus een percentage van 97%. Met 87% en
slechts vier verliespartijen heeft ook Tom een belangrijke bijdrage aan
het kampioenschap geleverd!
In de voorjaarscompetitie hebben de pupillenteams de beste
resultaten behaald. Het kampioenschap van team 3 kwam gedurende
het seizoen al snel in zicht. Uiteindelijk werden 74 punten gehaald en
dat waren er maar liefst 19 meer dan de nummer 2 in de poule! Team
4 kwam met 69 punten slechts 4 punten tekort om kampioen te
worden. Krijn Kuyvenhoven scoorde maximaal en wist alle 30
wedstrijden te winnen. Hij was dan ook de speler met het hoogste
percentage in de voorjaarscompetitie, gevolgd door Pepijn en Job met
beiden 90%. Nieuwkomer Wouter wist 4 wedstrijden te winnen, en dat
is een prima prestatie als je voor het eerst competitie speelt en pas zo
kort op tafeltennis zit!
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De meisjes van Smash hebben in het voorjaar meegedaan aan de
nieuwe meisjescompetitie. Vijf duo-teams speelden op 4 zaterdagen
een kleine duocompetitie tegen elkaar. Ondanks dat het niveau van de
tegenstanders net wat hoger lag, hebben de meiden het prima naar
hun zin gehad en vonden ze het een leuke competitie.
Ook dit jaar werden de thuiswedstrijden van de jeugd weer goed
bezocht door familie, vrienden en ouders.
Clubkampioenschappen
Op 23 december werd door 13 jeugdleden gestreden om de titel
clubkampioen 2015 / 2016. Helaas was titelverdediger Sander niet
aanwezig om zijn titel te verdedigen. De jeugdspelers werden
ingedeeld in twee groepen.
Poule B:

1e plaats
2e plaats

Krijn
Job

Poule A:

1e plaats
2e plaats

Jasper
Jack

Jasper mag zich daarmee een jaar lang
clubkampioen van Smash noemen.

Rinus Nederpeltoernooi
In het voorjaar van 2015 werd Smash benaderd door de afdeling West
met het verzoek om het Rinus Nederpeltoernooi te organiseren. Dit
(ooit landelijke) toernooi voor welpen, pupillen en kadetten werd na
het overlijden van Rinus naar hem vernoemd als eerbetoon voor het
vele werk dat hij voor de bond heeft gedaan voor de tafeltennisjeugd.
Op zondag 25 oktober werd dan ook met enige trots voor de eerste
keer het Rinus Nederpeltoernooi gehouden in de Rinus Nederpelzaal
bij Smash. Twintig deelnemers van diverse verenigingen uit de
afdeling West strijden om de prijzen in de diverse wedstrijdklassen.
Vereniging TOGB ging er met de meeste prijzen van door, voor Smash
wist Pepijn een tweede prijs te behalen in de troostfinale. Een zeer
geslaagd toernooi, dat in oktober 2016 zeker weer een vervolg gaat
krijgen.
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Toernooien
Op 15 november heeft team 3 meegedaan aan het Rijnsoever
toernooi.
Op 9 januari werd gestreden om de titel Zuid Hollands Kampioen.
Helaas wisten de 8 deelnemende Smash jeugdleden geen prijzen in de
wacht te slepen.
Op 5 mei waren vijf Smash jeugdleden aanwezig op de Westlandse
kampioenschappen. Het deelnemersaantal bij de jeugd was zeer
teleurstellend. De prestaties waren er niet minder om. Doordat de
pupillen A klasse de hoogste jeugdklasse was, kreeg Pepijn als eerste
Smash jeugdlid naast de eerste prijs tevens Siem v.d. Valk bokaal
uitgereikt als Westlands kampioen. Tom werd tweede in deze poule.
Bij de pupillen C wist Julian van Kleef de tweede plaats te bereiken.
Overige activiteiten
De volgende activiteiten zijn georganiseerd in 2015/2016:
o

o

27

Op 21 december werd met 28 deelnemers voor de 47e keer het
Kindertafeltennisfeest gespeeld. Op één dag werd door een
enthousiaste groep van basisscholieren een toernooi voor zowel
enkel- als dubbelwedstrijden gespeeld. Job Voois en Pepijn
Kortekaas maakten hun favorieten rol helemaal waar en gingen er
met de eerste prijs van door.
De afsluitingsdag werd gehouden op zaterdag 28 mei. Een bezoek
aan Drievliet werd afgesloten met een patatje in de kantine. Mede
door het lekkere weer een zeer geslaagde afsluiting van het
seizoen. Met dank aan de sponsor!
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Vooruitblik
Door de leeftijdsopbouw van de huidige jeugdgroep zijn voor het
komende jaar de overstap naar de senioren en het binnenhalen van
nieuwe jeugdleden belangrijke aandachtsgebieden. De belangrijkste
doelstellingen zijn voor het komende seizoen:
o

o

o

De oudste jeugdleden groeien door richting de senioren: het
komende jaar zal hieraan meer aandacht moeten worden gegeven
door gecombineerde junior-senior activiteiten te organiseren.
Mede doordat de oudste groep jeugdleden de komende twee à drie
jaar de overstap gaat maken naar de senioren wordt het tevens
belangrijk dat er weer nieuwe enthousiaste jonge jeugdleden
bijkomen. Doelstelling is dat de groep jeugdleden minimaal uit 15
jeugdleden blijft bestaan, maar bij voorkeur nog iets gaat groeien.
Daarnaast is het belangrijk dat we jeugdleden blijvend aan onze
vereniging blijven binden: een goede basis (training en competitie)
en aanvullend een aantal activiteiten/toernooien blijven hiervoor
de belangrijkste aanknopingspunten.

Uiteraard zullen de activiteiten voor het 60 jarig bestaan van onze
vereniging voor een deel worden afgestemd op de jeugdleden.
Het komende jaar wordt daarmee voor de jeugd een mix van
(feestelijke) activiteiten en (hopelijk) veel mooie sportieve prestaties!
Edwin
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Twee kampioenschappen voor Smash
De afgelopen voorjaarscompetitie leverde tafeltennisvereniging Smash
twee kampioenschappen op.
Herenteam 2 kampioen
Het tweede herenteam eindigde in de derde klasse in een poule van
vijf met 52 punten uit acht wedstrijden als eerste. Vorige week vrijdag
werd de laatste ontmoeting, thuis tegen Pijnacker 1, met 8-2
gewonnen, dankzij overwinningen van Stefan Groenheide (3), Laurens
Sanders (1) en Jacob Kouwenhoven (3) en ook het dubbel werd
gewonnen.
Derde jongensteam kampioen
Het tweede kampioenstrio
komt uit de jeugd; het
derde jongensteam, dat
uitkomt in de Pupillen Aklasse, eindigde daarin op
de eerste plaats van de
ranglijst.
En
met
overmacht: met 67 punten
uit 9 ontmoetingen bleven
Pepijn Kortekaas, Tom Sta
en Ryan Beekenkamp ongeslagen en konden ze zich na die negen
wedstrijden al kampioen noemen. Afgelopen zaterdag was die
negende wedstrijd, in Katwijk werd Rijnsoever 5 met 6-4 verslagen,
dankzij scores van Pepijn (3), Tom (2) en de winst in het dubbel.
De landelijke teams van Smash
In de landelijke competitie eindigde het eerste herenteam in de
tweede divisie op de derde plaats. De laatste wedstrijd, uit tegen DOV
1 uit het Noord-Hollandse Heerhugowaard, ging met 6-4 verloren.
Dick Voois scoorde tweemaal, Wim Gentenaar en Sander
Kuijvenhoven elk eenmaal. Het landelijke jeugdteam, uitkomend in
een landelijk C-poule, werd vierde op de ranglijst. De laatste
(uit)wedstrijd, tegen Arnemuiden 1 in Zeeland, werd noodgedwongen
aangevangen met slechts twee spelers - en ging met 7-3 verloren.
Sander Bakker scoorde twee overwinningen, en ook het dubbel werd
gewonnen.
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Smash in vogelvlucht
Op 3 oktober 1956 begon de jaartelling voor de
tafeltennisvereniging
uit
Monster.
Rinus
Nederpel en Jan Steijn hadden de stoute
schoenen
aangetrokken
om
de
eerste
Westlandse tafeltennisclub op te richten. In
samenwerking met de Monsterse N.K.J.B.
(Nederlandse Katholieke Jongeren Bond) werd
de Rooms Katholieke tafeltennisvereniging
Smash
opgericht.
Gehuisvest
in
het
verenigingsgebouw van die bond.
Maar hoe is dat nou eigenlijk zo ver gekomen?
De latere ereleden Rinus en Jan speelden voor oktober 1956 op
vrijdagavond en zondagmorgen na de mis van 11 uur wel eens een
potje tafeltennis. Dit bleken ze steeds leuker te vinden en ze
beheersten het spelletje ook nog eens aardig. Door contacten met een
Haagse
vereniging
en
een
gesprek
met
de
persen
propagandacommissie van de Nederlandse Tafeltennisbond begonnen
ze steeds serieuzer te denken over een eigen vereniging. Een zekere
heer Pont van de NTTB-afdeling Den Haag wist met zijn grenzeloze
enthousiasme de heren te voorzien van de juiste adviezen en was
daarmee eigenlijk wel één van de mede-grondleggers van Smash R.K.
Gebouw OJOS
In december 1957 werd de oude jongensschool aan de Choorstraat in
gebruik genomen als speelzaal. Beter bekent als gebouw OJOS, waar
smash nog steeds een goede band mee heeft. Dit lokaal was niet erg
groot, want tijdens competitiewedstrijden moest de wedstrijdtafel
schuin neergezet worden.
Zaaltje achter het postkantoor
Het was 1967 toen het gymnastieklokaal aan de Acaciastraat in
gebruik werd genomen. Beter bekend als het zaaltje achter het
postkantoor.
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30 jaar Smash werd gevierd met een 24-uurs marathon tafeltennis. In het zaaltje
achter het postkantoor.

Jan Steenstraat
In 1989 werd in KUBO weer een hoofdsponsor gevonden. De naam
veranderde dus weer in KUBO/Smash. Een jaar na het opnieuw
aantreden van het kassenbouwbedrijf moest met pijn in het hart het
houten onderkomen aan de Acaciastraat worden verlaten. Vanwege de
herinrichting van het dorpscentrum had de gemeente besloten dat de
locatie een parkeerplaats moest worden. Aan de Jan Steenstraat werd
echter een mooi nieuw onderkomen gevonden. De gemeente zorgde
dat er een kantine gebouwd werd en gaf hiervoor Smash-lid Jos
Heskes opdracht.
Rinus Nederpelzaal
Het jaar 1995 is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Smash.
Op 17 november overleed (mede)oprichter Rinus Nederpel op 62
jarige leeftijd na een ziekbed van 2 maanden. De man achter Smash
is echter niet verdwenen, want nog veel doet aan hem denken. Zijn
manier van aanpak blijven we herinneren. Dit zal ook de kracht van
Smash zijn.
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Op 29 februari 1996 werd ter blijvende herinnering aan Rinus
Nederpel de speelzaal aan de Jan Steenstraat omgedoopt in de Rinus
Nederpelzaal. Onder grote belangstelling van de tafeltenniswereld,
familie, vrienden en de pers werd door Jetty Borgers van de NTTB de
lichtbak op het dak onthuld.
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Tafeltennisspeeltuin met MJ Tafeltennis
Tafeltennisspelletjes en demonstratie door MJ tafeltennis.
Smash bestaat dit jaar 60 jaar. Voor de jeugd vieren we dat op 15
oktober tussen 14:00 en 17:00 uur. Neem zoveel mogelijk vriendjes
of vriendinnetjes mee, neefjes, nichtjes, broertje, zusje maakt niet uit.
Voor de ouders is er natuurlijk een lekker bakkie en voor de kinderen
ook iets lekkers.
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Uit de oude doos (uit de krant)
Tafeltennistitelstrijd Monsterse schooljeugd wint aan
belangtelling
December 1971
Monster
–
De
Monsterse
tafeltenniskampioenschappen
voor
schooljeugd beginnen duidelijk aan belangstelling te winnen. Schreven
vorig jaar 90 scholieren in, gisteren gingen er 158 in de slag: 52
meisjes en 106 jongens. Het grote aantal heeft tot enkele
organisatorische problemen geleid, die de tafeltennisvereniging Smash
echter alle kon oplossen. Het kreeg niet alleen de beschikking over
zalen in de Acaciastraat maar ook over het gymnastieklokaal aan de
Rembrandtstraat. Tevens stelde zustervereniging MVO tafels
beschikbaar voor het monstertoernooi.
[…]

1971: Hoe leer ik goed serveren? Voor
Mirella Joovenaar (of Jouvenaar) geen
enkel probleem. Smash-voorzitter Rinus
Nederpel helpt haar immers.
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Gebruik van de zaal
De Rinus Nederpelzaal wordt niet alleen gebruikt om te tafeltennissen.
Ook anderen maken gebruik van onze zaal of kantine. Het is daarom
van belang dat wij altijd onze kantine en zaal netjes achterlaten. De
tafels dienen ALTIJD opgeruimd te worden.
Maandag

18:45-19:45
20:00-23:00

Smash: Training jeugd
Smash: Competitie senioren / vrij spelen

Dinsdag

08:00-17:00
20:00-22:00

Cesar therapeute
Smash: Recreanten

Woensdag

14.30-16:30
18:30-19:30
19:30-20:30
20:30-22:00

MLTV’90 (oktober t/m maart)
Smash: Training jeugd
Smash: Training jeugd/senioren
Smash: Vrij spelen senioren

Vrijdag

18:00-19:30
20:00-23:00

Kime karate
Smash: Competitie senioren

Zaterdag

13:00-17:00
18:00-22:00

Smash: Competitie jeugd (1x per 2 weken)
Smash: Team 1 competitie (1x per 2 weken)

Nieuws voor de website van
Smash?
Stuur het naar:
webmaster@ttvsmashmonster.nl
www.ttvsmashmonster.nl
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Speeldatums seniorenteams Najaar 2016
-

R1 = Reguliere - D1 = Duo - T1 = Top Klasse

Uit
Woensdag

L1 = landelijk
Uit
Dinsdag

Uit
Zaterdag

Uit
Maandag

Uit
Vrijdag

Thuis
Zaterdag

Uit
Donderdag

Thuis
Vrijdag

L1

Thuis
Maandag

T1

Week

R2

D1

D6

R1, D3,
D4

R1, D2

D2

D1, D3,
D4, D5
D5

R1, D6

12 sep - 17 sep

D2

D5

L1

T1, R2

R2

T1

T1, R2,
D6
D1, D3,
D4, D5
R1, D2,
D6

T1, D1,
D4

19 sep - 24 sep

26 sep - 01 okt

D1, D3,
D4

R2

R1, D3

17 okt - 22 okt

24 okt - 29 okt

31 okt - 05 nov

T1, R2,
D6
R1, D2

R1, D2

L1

L1

L1

L1

03 okt - 08 okt

D5

T1

D3, D6

D6

T1, R2

07 nov - 12 nov

14 nov - 19 nov

R1, D2

R2

D3, D5

10 okt - 15 okt

D1

L1

D4

D1, D6

D2

L1

D4

D4

R1, D2,
D6

L1

D1

T1, R2

L1

D5

T1, R2,
D6

D1, D3,
D4, D5

21 nov - 26 nov

D1, D3,
D4

R1, D2,
D3

28 nov - 03 dec
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TTV S m a s h

Kontakten is een uitgave van
Tafeltennisvereniging Smash uit Monster.
Kontakten verschijnt 4 keer per jaar.
Tafeltennisvereniging Smash (m)
Rinus Nederpelzaal
Jan Steenstraat 2
2681 MG Monster
0174 – 242 395
http://www.ttvsmashmonster.nl

Redactie
- Marco van Cooten
Maris 31, 2681 MP Monster

Reclameborden – Smash (Monster)
Onderstaande bedrijven sponsoren t.t.v. SMASH door middel van een
reclamebord in onze Rinus Nederpelzaal, Jan Steenstraat te Monster,
waarvoor onze hartelijke dank.

www.elvani.nl

www.bouwcenterdezeeuw.nl

www.framesport.nl

www.looijeagf.nl

www.heineken.com

www.wubbenbauer.nl

www.glascomtuinbouw.nl

www.ttsport.nl

www.janssen-vanoosten.nl

www.devriesverzekeringen.nl

E-mail: marco@mvancooten.nl
E-mail: webmaster@ttvsmashmonster.nl
Bezorging
- Bert Stap
Drukkerij
- Sportservice Zuid-Holland, Poeldijk

